SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR FESTEXOS POPULARES
Nome:

DNI:

Apelidos:

Teléfono:

Enderezo:
En calidade de: representante da AA.VV. - CIF
EXPOÑO:
Que é tradicional celebrar os festexos populares en honor de San Adrián, durante os días …….. de
2014, no horario de mañá e noite ,no lugar de ….. parroquia de ……, que consisten en bailes e
verbenas populares de carácter gratuíto, ao aire libre, cunha previsión aproximada de asistencia de
público de … persoas e en horario de actuación de …….. h.
Por iso, SOLICITO:
Que me conceda a correspondente autorización para celebrar os festexos populares anteriormente
referidos.
Lugar e data
A Baña, 20 de xuño de 2014
Sinatura da persoa solicitante

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGO XUNTO COA SOLICITUDE:
Presentará copias cotexadas ou copias cos orixinais para cotexar no rexistro municipal cara a cumprir coas
esixencias derivadas da Lei 9/2013 do emprendemento e de competitividade económica de Galicia).
O CIF da entidade organizadora.
O NIF da persoa representante da entidade organizadora.
O xustificante que acredite pagar os dereitos legais á Sociedade de Autores de España.
Os contrato/s laboral/is da/s orquestra/s, que vai/n actuar nos ditos festexos populares.
Os xustificante/s que acredite/n o ingreso da cota da Seguridade Social correspondente/s ao/s referido/s
contrato/s. No suposto de non estar esta documentación a disposición da persoa solicitante, tramitarase a
solicitude coa condicionante de presentar posteriormente a documentación antes mencionada.
A póliza de responsabilidade civil.
O boletín eléctrico da instalación asinado polo/a técnico/a competente.
A seguinte documentación técnica en cumprimento da normativa reguladora:
No caso de vehículo-escenario:
a declaración de conformidade do fabricante CE e a copia da
documentación da ITV conforme, correspondente ao escenario móbil ou documento análogo que acredite
o estado de idoneidade deste asinado polo/a técnico/a competente.
No caso de palcos, escenarios ou outras estruturas:
o plano de localización e as características
da instalación (superficie, materiais...). De ser o caso, se dispón de homologación, achegarase esta coa
revisión anual. Requirirase un informe emitido polo facultativo idóneo sobre as condicións de seguridade.
No caso de contar con pirotecnia:
A acreditación do taller de pirotecnia autorizado.
A identificación e os certificados dos expertos pirotécnicos que se encarguen da botadura.
A especificación dos artigos pirotécnicos.
A póliza de responsabilidade civil.
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